Persbericht
Etex neemt Lafarge Gypsum Zuid-Afrika over
Brussel, 30 juli 2015 – Etex kondigt de overname aan van het Zuid-Afrikaanse
gipsbedrijf van Lafarge. Lafarge Gypsum Zuid-Afrika en het lokale Etex-bedrijf Marley
Building Systems, twee complementaire ondernemingen van dezelfde grootte, zullen
de handen in elkaar slaan om een uniek en competitief aanbod te creëren dat inspeelt
op de bouwtrends van vandaag.
Zuidelijk Afrika, een groeimotor voor Etex in Afrika
Sinds respectievelijk 1905 en 1937 is Etex sterk aanwezig in Europa en Latijns-Amerika. Nu
wil de bouwmaterialengroep ook haar positie in Afrika verstevigen, met Zuidelijk Afrika en
Nigeria als belangrijkste groeipijlers. In Zuid-Afrika stijgt de vraag naar woningen al jaren,
vooral dankzij de sterke bevolkingsgroei en het ontstaan van een middenklasse. Bovendien
wordt de markt er steeds meer gereguleerd. Daardoor nemen alternatieve bouwmethodes,
zoals droogbouw, sterk toe in populariteit.
Twee complementaire productportfolio’s combineren
De groeiende vraag naar alternatieve bouwmethodes vormt een belangrijke opportuniteit
voor het lokale Etex-bedrijf Marley Building Systems en Lafarge Gypsum Zuid-Afrika. “Door
het productaanbod van beide bedrijven te combineren, kunnen we het Etex-portfolio in zijn
totaliteit aanbieden”, vertelt Paul Van Oyen, CEO van Etex. “Zo beantwoorden we de
veranderende marktvraag met een globale aanpak voor Zuidelijk Afrika, meer bepaald ZuidAfrika, Namibië, Botswana en Mozambique.”
Gedeelde expertise en technologie
Voor de medewerkers in de fabrieken blijft alles hetzelfde. Daarnaast zullen de
ondersteunende teams van Marley – marketing en sales bijvoorbeeld – versterking krijgen
van teams van Lafarge Gypsum. “Lafarge Gypsum verwerft opnieuw de technische en
innovatie-ondersteuning die een internationale groep kan bieden”, voegt Paul Van Oyen toe.
Een transitieteam zal ervoor zorgen dat de fusie van beide bedrijven vlot verloopt, eens die
definitief is. De overname is onderworpen aan de gebruikelijke overdrachtsvoorwaarden.
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Over Etex
Etex is een Belgische industriële groep die bouwmaterialen produceert en verkoopt. De
groep is actief in vier segmenten: gevelbekleding en bouwplaten in vezelcement en gips,
dakbedekking, passieve brandbeveiliging en hoogperformante isolatie, en keramische vloeren wandtegels. In België heeft Etex naast haar hoofdzetel, drie productievestigingen en twee
R&D-centra.
Met meer dan 17.000 medewerkers in 118 productievestigingen verspreid over 42 landen, en
een omzet van om en bij de 3 miljard euro, is Etex een wereldspeler in duurzame
bouwmaterialen en oplossingen. Voor meer informatie: www.etexgroup.com.
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